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KẾ  OẠC  

 hát động phong trào thi đua  theo chuyên đề đối với 

các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023 

 

 hực hiện Quyết định số 84/QĐ-  P ngày 31/01/2023 của  ộ trưởng  ộ 

 ư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên 

đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023, Sở  ư pháp xây dựng Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023 với những nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍC , YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  êu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị được giao năm 2023.  

- Đề cao tinh thần chủ động, phát huy sáng kiến, giải pháp hữu ích, tăng 

cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công 

tác giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, trong toàn  gành, tạo 

động lực mới, thúc đẩy hiệu quả của phong trào thi đua. 

-  ồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trên các lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua để biểu dương, khen 

thưởng kịp thời, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ 

quan tư pháp địa phương và toàn ngành  ư pháp. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thực 

chất phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; gắn với lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với việc thực hiện  ảng 

tiêu chí chấm điểm thi đua do  ộ  ư pháp, Sở  ư pháp ban hành và các phong 

trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề khác do  rung ương và địa 

phương phát động, tạo ra bước đột phá, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

- Việc đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân phải trên cơ sở kết 

quả, thành tích của phong trào thi đua; bảo đảm khen thưởng kịp thời, khách 

quan, công khai, đúng quy định pháp luật, chú trọng khen thưởng đối với các tập 

thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động, 

đặc biệt là cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành nhân tố tiêu biểu trong 

phong trào thi đua. 
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II. NỘI DUNG   I ĐUA 

Phát huy truyền thống 78 năm xây dựng và phát triển ngành  ư pháp, trên 

cơ sở các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao năm 2023, Sở, ngành  ư 

pháp ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ với những nội dung thi đua, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:  

1.  hong trào thi đua  

1.1. Phong trào thi đua “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ 

lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”  

Các cơ quan, đơn vị triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua, 

trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1.1.1.  iếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa, tham mưu thể 

chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của  an chấp hành 

 rung ương,  ộ Chính trị,  an  í thư. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện 

hiệu quả  ghị quyết số 27- Q/ W ngày 09/11/2022 của  an Chấp hành  rung 

ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện  hà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa 

Việt  am trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/K - W ngày 28/11/2022 thực 

hiện  ghị quyết số 27-NQ/TW.  

1.1.2.  ập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ 

chức thi hành pháp luật.  iếp tục tham mưu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất 

lượng theo Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội. Chú trọng thực 

hiện tốt công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật.  iếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành  ư pháp; tập trung 

nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ 

trì soạn thảo, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.  ham mưu  ội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cùng cấp rà soát, khắc phục các quy định pháp luật mâu thuẫn, 

chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn.  iếp tục chú trọng và 

phát huy hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

 1.1.3.  iếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-C / W ngày 02/6/2021 

của  an  í thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài 

sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo 

quy định của Luật  ố tụng hành chính và  ghị định số 71/2016/ Đ-CP.  

1.1.4.  ập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành  ư 

pháp theo Quyết định số 06/QĐ-  g ngày 06/01/2022 của  hủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm hình đến 

năm 2030; đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành  ư pháp, đặc biệt là phát huy vị trí, 
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vai trò Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.  

1.1.5.  ổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản mới được ban hành về công 

tác tổ chức cán bộ để kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các đơn vị bảo 

đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  ăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, cơ cấu 

lại đội ngũ công chức, viên chức tư pháp theo vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ 

công chức, viên chức tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được giao trong giai đoạn mới.  iếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, 

bồi dưỡng công chức, viên chức, nhất là đối với đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở và 

nguồn cán bộ chuyên gia trong các lĩnh vực quản lý của  gành. 

 1.1.6.  âng cao hiệu quả phòng ngừa và tăng cường năng lực tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt 

động đầu tư quốc tế, bảo đảm quyền lợi của  hà nước, người dân, doanh 

nghiệp.  ham gia tích cực vào việc tham mưu xử lý các vướng mắc pháp lý phát 

sinh. 

1.1.7.  ăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, nhất 

là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện các kết luận thanh tra, 

kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.  

1.1.8.  ập trung nâng cao hiệu quả thực hiện đầu tư công, bảo đảm cơ sở 

vật chất phục vụ hoạt động của Sở, ngành  ư pháp.  

1.1.9.  hực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, giải quyết kịp 

thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 

hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đăng ký biện pháp bảo 

đảm…  âng cao chất lượng trợ giúp pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp 

cận pháp luật.  húc đẩy thực hiện chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trong ngành  ư pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông 

đối với việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành  ư pháp. Cùng với việc tổ chức phong trào 

thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, các cơ quan, đơn vị trong toàn 

 gành cần gắn với việc triển khai các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ 

của từng cơ quan, đơn vị.  

1.2. Các phong trào thi đua khác  

1.2.1. Các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung 

ương, Thủ tướng Chính phủ phát động 

  iếp tục quán triệt, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do 

 ội đồng  hi đua – Khen thưởng  rung ương,  hủ tướng Chính phủ phát động: 

Phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung 

tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023-2025, 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Đẩy mạnh phát triển kết 
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cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,… gắn với 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua 

khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của 

 gành và của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.  

1.2.2. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” 

 Đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, triển khai thực 

hiện đồng bộ các quy định về văn hóa công sở với các giải pháp cụ thể, thiết 

thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.  rong đó, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện 

đại, xanh, sạch, đẹp”; cán bộ, công chức, viên chức, người lao thi đua “Thực 

hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với những nội dung và tiêu 

chí cụ thể đã được xác định trong Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 ban hành kèm theo Quyết định 

số 1574/QĐ-  P ngày 11/7/2019 của  ộ trưởng  ộ  ư pháp.  

1.2.3. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, 

tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành 

Tư pháp”  

Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập nhằm nâng 

cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong toàn ngành  ư pháp về nội dung  ghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ X    của Đảng, Chương trình số 10-Ctr/ CS ngày 21/6/2021 của 

 an cán sự đảng  ộ  ư pháp về thực hiện  ghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ X    của Đảng, Chương trình hành động của  ộ  ư pháp thực hiện  ghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X    của Đảng ban hành kèm theo 

Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của  ộ  ư pháp; tổ chức thực hiện 

theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành 

 ư pháp.  

1.2.4. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư 

pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp phát động 

Căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu của nhiệm vụ công tác, các cơ quan, 

đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do  ộ 

 ư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở  ư pháp phát động nhằm thực hiện các 

nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm 

để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, cấp bách trong công tác.  

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua  

2.1.  iếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của  hà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư 



5 

 

tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch  ồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-C / W ngày 

07/4/2014 của  ộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, 

Luật  hi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành 

để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu và  ội đồng  hi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho thi đua trở thành 

ý thức tự giác, trách nhiệm, việc làm thường xuyên của các tập thể, cá nhân, góp 

phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 

vị.  

2.2.  iếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, 

khen thưởng, quy định của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của  hà nước và đáp ứng được yêu cầu thực 

tiễn đặc thù, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.  

2.3. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, với hình 

thức phong phú, đa dạng, thực chất, hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương thức đánh 

giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực 

công tác, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của 

các đơn vị được giao trong năm 2023.  hông qua các phong trào thi đua, lựa 

chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị 

khen thưởng theo quy định.  

2.4.  hực hiện tốt Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên 

tiến hướng tới Đại hội  hi đua yêu nước ngành  ư pháp lần thứ V. Chú trọng việc 

phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, 

gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm 

hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. 

2.5.  ăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, 

minh bạch. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố điển hình 

mới; khen thưởng thành tích đột xuất xuất sắc, khen thưởng công chức, viên 

chức, người lao động trực tiếp thực hiện chức trách, nhiệm vụ.  

2.6.  hường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá 

hiệu quả các phong trào thi đua gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, có biện pháp cụ 

thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực 

hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.  

2.7. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của  ội đồng và từng thành viên  ội 

đồng  hi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, chính 

sách khen thưởng; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.  
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2.8.  ăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến chuyển đổi số 

trong công tác thi đua, khen thưởng.  

III.  Ổ C ỨC   ỰC  IỆN 

1. Các đợt thi đua 

 Phong trào thi đua năm 2023 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay 

từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt:  

1.1. Đợt thi đua thứ nhất:  hời gian từ đầu năm đến ngày 30/6/2023, lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm  gày thành lập Đảng Cộng sản Việt  am 

(03/2/1930-30/2/2023); kỷ niệm 133 năm  gày sinh Chủ tịch  ồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2023); kỷ niệm 75 năm  gày Chủ tịch  ồ Chí Minh ra lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).  ổ chức sơ kết cùng với sơ kết công 

tác tư pháp năm 2023.  

1.2. Đợt thi đua thứ hai:  hời gian từ ngày 01/7/2023 đến kết thúc năm 

2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm  gày thành lập nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2028); 78 năm  gày truyền thống 

ngành  ư pháp Việt  am (28/8/1945 - 28/8/2023)…  ổ chức tổng kết cùng với 

tổng kết công tác tư pháp năm 2023. 

2.  rách nhiệm thực hiện 

Thành viên  ội đồng  hi đua – Khen thưởng Sở,  hủ trưởng các phòng, 

đơn vị thuộc Sở,  rưởng Phòng  ư pháp cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao có trách nhiệm: 

2.1. Căn cứ vào Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong 

chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động 

về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng quan trọng của phong trào thi đua, công tác 

khen thưởng; khích lệ công chức, viên chức và người lao động chủ động, tự 

giác, hăng hái tham gia tích cực các phong trào thi đua; Phát hiện, xây dựng, bồi 

dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa 

các điến hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào 

thi đua. 

2.2.  hủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tham mưu  iám đốc Sở  ư pháp triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ trong phong trào thi đua do  ộ  ư pháp phát động: 

- Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật: Chủ động 

tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả  ghị quyết số 27- Q/ W ngày 

09/11/2022 của  an Chấp hành  rung ương; công tác xây dựng, thẩm định, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính. 

- Phòng  ổ trợ tư pháp phối hợp  hanh tra Sở, Phòng Xây dựng, kiểm tra 

và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, các đơn vị sự 
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nghiệp thuộc Sở chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW 

ngày 02/6/2021 của  an  í thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham 

nhũng, kinh tế. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành án 

hành chính theo quy định của Luật  ố tụng hành chính và  ghị định số 

71/2016/ Đ-CP. 

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: thực hiện tốt công tác truyền thông 

chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

-  hanh tra Sở: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện các kết 

luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

lãng phí. 

- Văn phòng Sở phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tham mưu 

thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành  ư pháp theo Quyết định số 

06/QĐ-  g ngày 06/01/2022 của  hủ tướng Chính phủ; thực hiện hiệu quả các 

văn bản mới được ban hành về công tác tổ chức cán bộ để kiện toàn tổ chức bộ 

máy, hoạt động của các đơn vị bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;  hực hiện tốt 

các nhiệm vụ về cải cách hành chính, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, 

doanh nghiệp;  riển khai hưởng ứng các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên 

đề do  rung ương,  hủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. 

2.3. Đề nghị các tổ chức đoàn thể cơ quan căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội 

dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở phát huy 

sức mạnh đoàn kết trong việc vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng 

và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực. 

2.4. Sở  ư pháp tổ chức kiểm tra hoặc tự kiểm tra phong trào thi đua đối 

với các Phòng  ư pháp.  iao  rưởng Phòng  ư pháp triển khai đến công chức 

 ư pháp -  ộ tịch cấp xã, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong 

trào thi đua. 

2.5.  ổ chức tổng kết, gửi báo cáo; hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) đối 

với tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua (thời gian 

thực hiện theo hướng dẫn của  ộ  ư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở  ư pháp). 

 rên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 

2023, yêu cầu  hủ trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở và  rưởng các Phòng  ư 

pháp quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Vụ  hi đua-Khen thưởng -  ộ  ư pháp; 

- Cục Công tác phía  am -  ộ  ư pháp; 

-  rưởng Khu vực thi đua (S P  ậu  iang); 

-  iám đốc, Phó  iám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng  ư pháp huyện, thị xã, thành phố;   

- Cổng thông tin điện tử Sở;                                        

- Lưu: V ,  ĐK . 

GI M ĐỐC 

 

 

 

Cao  hanh  ơn 
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